Päätösluettelo 25/19
Tampere 8.10.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

8.10.2019 klo 15.00

Paikka: TEK Lounge
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Temptation Island –katsomo killassa 9.10.

o

Autekin ja Man@gerin fuksisitsit 22.10.

o

Kolmioetkot 24.10.

o

Halloween bileet 31.10.

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

20 vuotta sitten -sitsit 8.11.

o

Haalarisauna 14.11.

o

IP-vastaanotto 6.12.

Fuksiasiat:


Haalaritiimin puheenjohtaja ja saunavastaava esittelivät haalaribudjettia.



Keskustelimme haalaribudjetista.

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Tekniikka&Talous

o

Kaksi kirjettä MobilePaylta

Saapunut palaute:
o

Palautetta, että killan hiiri on likainen


Hallitus putsaa hiiren.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Fuksineuvoston kokous viime viikolla



Eilen fuksineuvoston seminaari



Viestintäfoorumi 15.10.



Mietittiin uusia fuksineuvoston tapahtumia ja fuksien palkitsemisia.

Kilta-asiat:


Budjetoitiin astiankuivaustelineeseen, roska-astioihin ja ovistoppariin.

Yritysyhteistyö:


Keskusteltiin muun muassa yrityssopimuksista ja syksyn XQ:sta.



Päätettiin, että järjestetään Fakto ensivuoden puolella, koska päätettiin panostaa juhlavuoden seminaariin.

Tapahtumat:


Budjetoitiin kolmioetkoihin.



Keskusteltiin kolmioetkoista, hallituksenvaihtositseistä ja viimeviikon saunasta.

Skumppalasien lainaus:


Keskusteltiin skumppalasien lainaamisesta.

Historiikkitiimi:
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Käytiin läpi historiikkitiimin kuulumiset ja budjetoitiin historiikkitiimin taittoviikonloppuun ja kokouksen ruokiin
ja juomiin.

Juhlavuoden seminaari:


Juhlavuoden seminaarivastaava kävi esittelemässä seminaarin päivänkulun ja nakkilistan. Lisäksi
keskusteltiin, mitä toivomuksia juhlavuositiimillä on hallitukselle päivän osalta.

IT-asiat:


Webcam päivitetty ottamaan kuvia 0,033 fps (Eli 1 kuva puolen minuutin välein).



Nettisivut korjattu:



Päätettiin olla ostamatta killalle tulostinta.

o

Kuvat pyörivät etusivulla ja valikko toimii mobiililaitteilla.

Syyskuun hallitustoimija:


Syyskuun hallitustoimijaksi julistettiin Nea!



Perustelut:
o

Onnistunut rankka

o

Rankkaexcun järjestäminen ja paikan päällä organisointi oli täydellisesti hoidettu, mikä ei varmasti
ollut helppoa.

o

Aivan mahtava RankkaXQ!!! Kaikki oli niin hyvin järjestetty ja matka meni erittäin todella hyvin!
Kiitos myös muulle yrppätiimille

o

Hyvää duunia rankan kanssa

o

Rankka meni hyvin! Hyvää toimintaa koko y-tiimiltä. Energinen ja tarttuva toimija, joka saa muut
hyvälle päälle.

o

Rankan järkkäily oli aivan upeaa. Kaikki sujui mielettömän hyvin ja Nea oli selvästi selvittänyt paljon
asioita etukäteen. Matkustajille kaikki vaikutti olevan niin upeasti järjestetty ja vaikka varmasti
välillä stressasi niin se ei näkynyt ollenkaan ulospäin. Ihan parasta ja ihan paras Nea!

